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Schönherz és BME-VIK Alumni Hírlevél 

Kedves Barátunk! 

 
A Schönherz és a BME-VIK Alumni közös hírlevelét olvasod, amelyben szeretnénk aktuális 
információkkal szolgálni arról bővebben, hogy mi történik mostanság a Ház körül, illetve a Karon. 
 

Kollégiumi Hírek, Események 
 
SCH60 jubileumi év – ahogy legutóbb 10 évvel ezelőtt, az SCH50 keretében, úgy 2022-ben is egy 
jubileumi évet tartunk a Kollégiumi Önkormányzatiság 60. évére emlékezve. A programtervről 
folyamatosan tájékoztatunk Benneteket a hírlevélben és a többi SCH60-as online felületünkön is. 
 

Kari Hírek, Események 
 
29 hallgató kezdi meg tanulmányait szeptemberben az új űrmérnök mesterszakon. 
A tervek szerint elindul az űrtechnológiai szakember szakirányú továbbképzés is. 
 

Programajánló – Ősz 

 
Ahogy előre jeleztük, az ősz is a jubileum jegyében indul, pár dátumot érdemes máris felírnotok! 
 
KSZK 45 éves öregtalálkozó – 09.10. 10 órától az FNT-ben. Részletek a facebook eseménynél. 
 
50. Schönherz Qpa – Nevtúra 09.17. QPA hét: 09.25 – 10.01. (további részletek a facebookon) 
 
SCH60 Kollégiumi Találkozó – november (további részletek hamarosan az SCH60 oldalon) 
 
Keresd a BME - VIK programjait (hamarosan) a Kutatók éjszakáján - 2022. szeptember 30. 
  

Schönherzes Videó / Képek Rovat 
 
Ahogy az első, 2020 tavaszi online gyűlésünk után ígértük, új rovattal bővítettük hírlevelünket - 
immár nem csak a karantén idejére – jelezzetek vissza róla, sőt bátran ajánljatok videókat, 
képeket is a következő számokba pl. az alumni@sch.bme.hu címünkre küldött e-mailben,  
vagy a facebookra küldött linkekkel - köszönjük! 
 
Augusztusban a gólyáké a főszerep, hozzuk is a friss SPOT képet Nektek az idei és a 10 évvel 
ezelőtti gólyatáborokról akkor és most verzióban:  
 
https://spot.sch.bme.hu/photo/2022/20220810_gtb/ 

 
https://spot.sch.bme.hu/photo/2012/20120816_golyatabor/ 
 
 

Baráti üdvözlettel és tisztelettel, 

Schönherz Alumni Vezetőség & BME-VIK Dékáni Hivatal 

Írj Nekünk ! AlumniWeb | LinkedIn | Facebook Leiratkozás a hírlevélről 
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